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1 Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακε-
δονίας-Θράκης για το σχολικό έτος 2020-2021.

2 Κατάργηση του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου Χί-
ου-Σύσταση Υποκαταστήματος Χίου στο Κτημα-
τολογικό Γραφείο Βορείου Αιγαίου του Ν.Π.Δ.Δ. 
Ελληνικό Κτηματολόγιο.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    Φ.2.1/7288 (1)
Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων της 

Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μα-

κεδονίας-Θράκης για το σχολικό έτος 2020-2021.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 694/1977 (Α΄264) «Περί Μειο-

νοτικών Σχολείων της Μουσουλμανικής Μειονότητος 
εις Δ. Θράκην».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 «Δομή 
και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄167), όπως συμπλη-
ρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 4589/2019 
«Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλά-
δας, Παραλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 13).

3. Τις διατάξεις 6 του άρθρου 4 του ν. 1566/85 «Δομή 
και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄167).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1966/1991 «Μετα-
γραφές φοιτητών Α.Ε.Ι., σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και άλλες διατά-
ξεις», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 15 του άρθρου 59 

του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πει-
ραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτι-
κής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ" και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄118) και την παρ. 1 του άρθρου 246 του 
ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρω-
τικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής 
Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α΄5) και συμπληρώ-
θηκε με την παρ. 2 του άρθρου 204 του ν. 4610/2019 
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α΄70).

5. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 του 
ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτι-
κού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας 
στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (Α΄71).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 65 και της παρ. 3 του άρ-
θρου 68 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυ-
ξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (Α΄258).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 79/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων» (Α΄109) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση σχο-
λείου και άλλες διατάξεις» (Α΄111).

8. Την υπό στοιχεία Ζ2/182/29-4-1999 υπουργική από-
φαση «Σύνθεση διδακτικού προσωπικού Μειονοτικών 
Σχολείων» (Β΄555).

9. Την υπό στοιχεία 353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων κα-
θηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Πε-
ριφερειακών Υπηρεσιών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευ-
σης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών 
μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων» 
(Β΄1340) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Την υπό στοιχεία Α.Σ. 125/110828/Ζ1/9-8-2013 
υπουργική απόφαση «Αρμοδιότητες Συντονιστικού 
Γραφείου και Συντονιστή Μειονοτικών Σχολείων Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των 
Ιεροσπουδαστηρίων».

12. Την υπό στοιχεία Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-03-2019 
(ΑΔΑ: ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3) υπουργική απόφαση «Τοποθέ-
τηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».

13. Την υπό στοιχεία 3418Σ/178513/Ζ1/22-11-2013 
υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων Συντονιστικού 
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Γραφείου Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β΄3292).

14. Την υπό στοιχεία φ.350.2/32/67867/Ε3/02-05-2019 
υπουργική απόφαση «Ορισμός αναπληρωτών Περιφε-
ρειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».

15. Την υπό στοιχεία Φ.6/55081/Δ1/13-05-2020 (ΑΔΑ: 
6ΦΞΕ46ΜΤΛΗ-Χ9Γ) εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Εγ-
γραφές μαθητών και μαθητριών στα Δημοτικά Σχολεία 
για το σχολικό έτος 2020-2021».

16. Την υπό στοιχεία Φ.6/55114/Δ1/13-05-2020 εγκύ-
κλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Εγγραφές μαθητών/-τριών 
στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2020-2021».

17. Την υπό στοιχεία Φ.7/74054/Δ1/15-06-2020 εγκύ-
κλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Ενέργειες προγραμματισμού 
του εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγείων για το σχο-
λικό έτος 2020-2021-Προγραμματισμός λειτουργίας 
Ολοήμερου Προγράμματος».

18. Την υπό στοιχεία Φ.7/ΦΜ/73996/Δ1/15-06-2020 
εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Ενέργειες προγραμματι-
σμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων 
για το σχολικό έτος 2020-2021-Προγραμματισμός λει-
τουργίας Ολοήμερου Προγράμματος-Λήξη διδασκαλίας 
μαθημάτων σχολικού έτους 2019-2020».

19. Τους πίνακες εγγραφέντων μαθητών 2020-2021 
των μειονοτικών δημοτικών σχολείων, που υποβλή-
θηκαν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης.

20. Το υπό στοιχεία Φ.2.1/2546/29-07-2020 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης 
με θέμα: «Πρόταση αναστολής σχολικών μονάδων για το 
σχολικό έτος 2020-2021» και το υπό στοιχεία Φ.2.1/2087/
24-06-2020 (ανακοινοποίηση στο ορθό) έγγραφο της Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης με θέμα: 
«Αναστολή λειτουργίας και λειτουργικότητα των Μειονο-
τικών Δημοτικών Σχολείων, σχολικού έτους 2020-2021».

21. Την υπό στοιχεία Φ2.1/5402/30-07-2020 εισήγηση 
του Αναπληρωτή Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Έβρου με θέμα «Εισήγηση για την αναστολή λει-
τουργίας σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Έβρου 
καθώς και το υπ’ αρ. Φ.2.1/4311/19-06-2020 (ανακοινο-
ποίηση στο ορθό) έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Έβρου με θέμα: «Προγραμματισμός 
λειτουργίας μειονοτικών δημοτικών σχολείων για το 
σχολικό έτος 2020-2021».

22. Το υπ΄ αρ. 4294/31-07-2020 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης με θέμα: 
«Αναστολή σχολικών μονάδων» συνοδευόμενο από το 
υπ΄ αρ. 4294α/01-08-2020 έγγραφο της οικείας Διεύ-
θυνσης Εκπαίδευσης με θέμα «Αναστολή σχολικών μο-
νάδων» και την υπ΄ αρ. 3952/03-07-2020 εισήγηση της 
Αναπληρώτριας Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Ξάνθης με θέμα: «Εισήγηση λειτουργίας μειονοτικών 
σχολείων Ξάνθης».

23. Την υπό στοιχεία Φ.2/2774/29-07-2020 εισήγηση 
του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας με 
θέμα: «Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων για το 
σχολικό έτος 2020-2021».

24. Την υπό στοιχεία Φ.11.2/3744/31-07-2020 εισή-
γηση της Αναπληρώτριας Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Καβάλας με θέμα: «Αναστολή σχολικής 
μονάδας για το σχολικό έτος 2020-2021».

25. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ-
καλείται δαπάνη επί του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Την αναστολή λειτουργίας των Δημοτικών Σχολείων 
και Νηπιαγωγείων και των Μειονοτικών Δημοτικών Σχο-
λείων, για το σχολικό έτος 2020-2021, ανά Διεύθυνση 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-
Θράκης ως ακολούθως:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

1 2/θέσιο Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Βελκίου

2 2/θέσιο Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Ισάλου

3 2/θέσιο Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Ληνού

4 2/θέσιο Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Σκαλώματος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

1 Δημοτικό Σχολείο Λουτρού

2 Δημοτικό Σχολείο Πρωτοκκλησίου

3 Δημοτικό Σχολείο Δαδιάς

4 Δημοτικό Σχολείο Καστανέων

5 Δημοτικό Σχολείο Λεπτής

6 Νηπιαγωγείο Λουτρού

7 Νηπιαγωγείο Γονικού

8 Νηπιαγωγείο Στέρνας

9 Νηπιαγωγείο Λακκώματος

10 Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου

11 13ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης

12 Νηπιαγωγείο Σιδηροχωρίου

13 Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Γονικού

14 Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Πετρολόφου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. Ε. ΔΡΑΜΑΣ

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

1 Νηπιαγωγείο Βαθυτόπου

2 2/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Βροντούς

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. Ε. ΞΑΝΘΗΣ

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

1 Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Βελοχωρίου

2 Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Ευλάλου
Εξακολουθούν να βρίσκονται σε αναστολή σύμφω-

να με τις υπό στοιχεία Φ.8.2/2.1/6380/16-07-2018 (ΑΔΑ: 
Ψ6ΜΖ4653ΠΣ-ΨΨ3) και Φ.2.1/9378/05-08-2019 (Β΄3260) 
αποφάσεις του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακε-
δονίας-Θράκης και κατά το σχολικό έτος 2020-2021 λόγω 
παντελούς έλλειψης εγγραφέντων μαθητών, οι παρακά-
τω σχολικές μονάδες:
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο 
Καλομοκάστρου

3η σχολική 
χρονιά

2 Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο 
Δροσιάς

2η σχολική 
χρονιά

3 Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο 
Μεγάλου Δουκάτου

2η σχολική 
χρονιά

4 Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο 
Μελέτης

2η σχολική 
χρονιά

5 Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο 
Τυχηρού

2η σχολική 
χρονιά

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο 
Ζηλωτής

2η σχολική 
χρονιά

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 Νηπιαγωγείο Ν. Ξεριά

Από 15/02/2017, 
σύμφωνα με την 
υπ΄αρ. Φ.2.1/
971/13-02-2017 
απόφαση της 
ΔΠΕ Καβάλας

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Κομοτηνή, 10 Αυγούστου 2020

Ο Περιφερειακός Διευθυντής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΙΚΟΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 106/17 (2)
Κατάργηση του Έμμισθου Υποθηκοφυλακεί-

ου Χίου-Σύσταση Υποκαταστήματος Χίου στο 

Κτηματολογικό Γραφείο Βορείου Αιγαίου του 

Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), όπως τροποποι-

ήθηκε με το άρθρο 58 του ν. 4602/2019 (Α΄45) και ιδίως 
της παρ. 7 του άρθρου 1, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 
15, των παρ. 1 και 4 του άρθρου 18, των παρ. 3, 40 και 
11 του άρθρου 20.

2. Την υπό στοιχεία ΓΔ 1195/2027650/31.07.2020 ει-
σήγηση του Γενικού Διευθυντή.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αλλά η δαπάνη αυτή βαρύνει απο-
κλειστικά τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό 
Κτηματολόγιο, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Το Έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Χίου, μετά την παρέ-

λευση της 31.08.2020, καταργείται.
2. Συστήνεται το Υποκατάστημα Χίου στο κατά την 

παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4512/2018, Κτηματολογικό 
Γραφείο Βορείου Αιγαίου του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτημα-
τολόγιο, με έδρα τη Χίο, στην τοπική αρμοδιότητα του 
οποίου υπάγονται τα ακίνητα της τοπικής αρμοδιότητας 
του καταργούμενου Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου Χίου, 
όπως αυτή ισχύει μέχρι την κατάργησή του.

3. Ημερομηνία για την έναρξη λειτουργίας του Υπο-
καταστήματος Χίου ορίζεται η 01.09.2020, ημέρα Τρίτη.

Άρθρο 2
1. Από την ημερομηνία που προβλέπεται στον αριθμό 

3 του άρθρου 1 για την έναρξη λειτουργίας του Υποκα-
ταστήματος Χίου, ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Στον Προϊστάμενο ανατίθενται και οι αρμοδιότητες 
της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4512/2018 
για τη λειτουργία και τήρηση του Εθνικού Κτηματολο-
γίου για τα κτηματογραφημένα ακίνητα που εμπίπτουν 
στην τοπική αρμοδιότητα του Υποκαταστήματος Χίου 
κατά το άρθρο 1 της παρούσας και μέχρι την έναρξη 
της λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Βορείου 
Αιγαίου κατά την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4512/2018.

β) Προϊστάμενος τοποθετείται σύμφωνα με την περ. 
α΄ των παρ. 1 και 4 του άρθρου 18 του ν. 4512/2018 η 
πρώην Έμμισθη Υποθηκοφύλακας Λεμονιά Σταματουλά-
κη του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ ΑΒ557230), που υπηρετούσε 
στο καταργούμενο ́ Εμμισθο Υποθηκοφυλακείο Χίου του 
άρθρου 1 της παρούσας.

γ) Συντρέχουν αυτοδίκαια οι προβλεπόμενες στην 
παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4512/2018 συνέπειες για 
την μεταφορά και ένταξη στον Φορέα του υπηρετούντος 
στο καταργούμενο Έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Χίου 
προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού 
δικαίου στις θέσεις της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, υπό τις 
προβλεπόμενες στην ίδια παρ. νόμιμες προϋποθέσεις.

2. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογι-
κού Γραφείου Βορείου Αιγαίου, το Υποκατάστημα Χίου, 
που, κατά την παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4512/2018 
οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος του 
ίδιου Κτηματολογικού Γραφείου, υπάγεται διοικητικά στο 
Γενικό Διευθυντή του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Αυγούστου 2020

Ο Πρόεδρος

ΔΗΜ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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